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Agenda
26 t/m 30 november
27 november
4 december
5 december
20 december
20 december
21 december
24 december t/m 4 januari
13 februari

Facultatieve oudergesprekken op uitnodiging
Schoentje zetten gr 1 t/m 4 om 18.00 uur
14.45 uur surprise tentoonstelling
Sintviering
Kerstlunch
Kerstdienst in de avond
Kinderen om 12.00 uur uit
Kerstvakantie
Studiedag (kinderen vrij)

Nieuwe website
We hebben een nieuwe website!
Kijkt u er eens rond! Ik hoor graag of u nog iets mist.

Bericht van Irene de Jong sport coördinator Baarn
Weer terug na een succesvol project van de FUN Foundation in Aljamdu -Gambia !
Zoals jullie allemaal wel weten ben ik de eerste twee weken van november jl. naar Gambia geweest om me
daar in te zetten als ambassadeur/vrijwilliger voor de FUN (Football Unlimited Netherlands) Foundation.
Op 13 juni hebben jullie als school het prachtige
- bij elkaar gelopen t.b.v. onze stichting
en nu heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe de kinderen en volwassenen daar leven in Aljamdu. Het is een
enorm verschil met ons leven hier: de kinderen lopen op blote voeten en met gescheurde (oude) kleding, er
is geen elektriciteit en slechts 1 waterpunt voor het gehele dorp. Het was er nu nog bijna 40 graden overdag
en de dichtstbijzijnde school voor de kinderen is op 2,5-3 km afstand lopen (via een stoffige zandweg vol
gaten). We hebben gelukkig al een groot stuk terrein bij Aljamdu tot onze beschikking waar we, zodra het
- ingezameld is, kunnen starten met de bouw van het schooltje.
Hoe eerder hoe beter!
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Naast de besprekingen met onderwijsmensen en allerlei regelzaken was ik daar natuurlijk ook om voetbaltrainingen te geven aan meisjes van 12-19 jaar! Het was weer een feest om met hen samen actief te zijn: de
kinderen zijn er zeer open en enthousiast! In de tweede week had ik samen met Ron en Ilonka van FUN een
tweedaags toernooi georganiseerd waarbij we dankzij sponsoring ook muziek en eten konden verzorgen. Dat
leverde nog eens extra veel plezier en dankbaarheid op. Ondanks alle armoede, slechte hygiëne en moeilijkheden zijn de mensen in Aljamdu erg vrolijk en blij. Er is een grote saamhorigheid: iedereen helpt elkaar en
mag meedoen, onafhankelijk van handicap of leeftijd. Ik heb dan ook enorm genoten van het samen voetballen, dansen en leven met elkaar. Deze mensen verdienen het om verder geholpen te worden en ik ga dan
ook vol overtuiging en vol energie door met geld inzamelen en actie voeren zodat er hopelijk in de eerste
helft van 2019 gestart kan worden met de bouw. Iedereen die al bijgedragen heeft aan de sponsoractie van
juni 2018 nogmaals heel erg bedankt, mede namens alle inwoners (groot en klein) van Ajamdu

Sinterklaas
S

Schoen zetten
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn uitgenodigd om de schoen bij ons op de KWS
te komen zetten (onder begeleiding van de ouders). Dit gaat gebeuren op dinsdag
27 november om 18.00 uur. We verzamelen uiterlijk 18.00 uur in de gymzaal.
Wees op tijd, want dan begint het Sinterklaasjournaal. Daarna zingen we sinterklaasliedjes en zetten de kinderen hun schoen. Zorg er dus voor dat uw kind een schoen meeneemt (liefst
met naam) We sluiten af met drinken en wat lekkers. Het duurt ongeveer tot 18.30 uur.
Bent u verhinderd, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind.
Het is echt een feest voor groep 1 t/m 4. Wilt u oudere en jongere broertjes en zusjes thuis laten?
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Met vriendelijke groet,
Het team van de Koningin Wilhelmina School.
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